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Abstract 

This working paper is an edited version of a consultancy report to the Danish Food 
Industry Agency of the Danish Ministry of Food, Agriculture and Fisheries (DFFE) 
describing the development of a tool for the evaluation of innovation-related policies 
in the Danish food industry. The tool developed takes account of a considerable bulk 
past experience that is summarised and cited to offer expansion on matters addressed 
in a necessarily brief way. This material addresses the identification, definition and 
measurement of innovation and its impacts, and the form and motivation of policies 
toward innovation. In each case, special attention is given to issues of relevance to 
the Danish food sector and the evaluation of innovation-related policies that impact 
it. Furthermore, alternative evaluation methods are discussed in order to mobilise the 
tool, which is presented in section 4. The tool enables, and is itself, a systemic ap-
proach to innovation project evaluation in the light of inferred uses of the evaluation, 
constraints on stakeholders’ time, and the available data. 
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Forord 

Dette working paper er en redigeret udgave af et udregningsnotat til FødevareErhverv 
under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Formålet er at beskrive 
udviklingen af et værktøj, som kan evaluere effekterne af innovationsprojekter i 
jordbruget og den tilhørende fødevareindustri. Ligesom det oprindelige notat beskri-
ver working paperet den første af tre faser i udviklingen af et værktøj til 
effektevaluering. De to øvrige faser omfatter dels afprøvning af værktøjet i 
pilotstudier, dels en brugerorientering og dokumentation af værktøjet. 
 
Evalueringsværktøjet bygger på mange kilder og erfaringer, som kun berøres 
overfladisk i working papret. Det gælder inden for emner som dels identifikation, 
definition og måling af innovation og innovationindsatsens effekter (afsnit 1), dels 
innovationspolitikkernes mål, udformning og incitamentstrukturer (afsnit 2). I hvert 
afsnit er fokus på problemstillinger og tiltag, som er særligt relevante for den danske 
jordbrugs- og fødevaresektor. I afsnit 3 diskuteres overordnede krav og principper, 
som grundlag for det evalueringsværktøj, der præsenteres i afsnit 4. Værktøjets 
opbygning er resultatet af en pragmatisk tilgang til evaluering af innovationsprojekter, 
som tager højde for, dels hvorledes evalueringen skal anvendes, dels begrænsninger i 
de tids- og datamæssige ressourcer.  
 
Det oprindelige notet er udarbejdet af seniorrådgiver Derek Baker, mens 
undertegnede sammen med seniorrådgiver Henning O. Hansen har stået for 
omredigeringen af notatet til dette working paper. 
 
 
 
Mogens Lund   
Afdelingen for Produktion og Teknologi 
Fødevareøkonomisk Institut 
Københavns Universitet  
August 2009  
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Sammendrag 

Det overordnede formål med dette working paper er at beskrive udviklingen af et 
værktøj, som kan evaluere effekterne af innovationsprojekter i jordbrugserhvervene 
og i fødevareindustrien.  
 
Begrebet “innovation” bruges her i forbindelse med gennemførelsen af aktiviteter 
målrettet (i) nye produkter, (ii) nye processer, (iii) ændret marketing og (iv) nye 
organisationsformer. I working paperet fokuseres der dog især på produkt- og proces-
innovation. 
 
Forhold som fx tidshorisont for effektmålingen, isolering af innovationseffekter fra 
andre påvirkninger, de involverede personers incitamenter og uafhængighed og man-
ge andre spørgsmål er langt fra afklarede i forbindelse med effektevaluering af inno-
vation, og giver stadig anledning til stor debat. 
 
Teknologiske fremskridt – som er en typisk effekt af innovation – er af stor betydning 
for den økonomiske vækst og dermed også for den økonomiske og sociale velfærd. 
Derfor har samfundet en betydelig interesse i at understøtte innovationsindsatsen i 
form af en egentlig innovationspolitik.  
 
Innovationspolitik omfatter en lang række tiltag, som på den ene eller anden måde 
påvirker innovationsaktiviteten og udviklingen af nye teknologiske, markedsmæssige 
og organisatoriske løsninger. De innovationspolitiske tiltag kan klassificeres i tre 
overordnede grupper: dem der er rettet mod at påvirke udbuddet af innovation; dem 
der er rettet mod at påvirke efterspørgelsen efter innovation; og de tiltag der reelt er 
afledt af politikken på andre områder.  
 
Evaluering af innovationsprojekter kan almindeligvis ske på grundlag af to kriterier: 
vurdering af ”value for money” sammenhængen; og forbedring af beslutningsgrund-
laget for gennemførelsen af fremtidige innovationspolitikker/ programmer/ projekter. 
 
Det udviklede værktøj har til formål at bidrage til en helhedsorienteret evaluering af 
innovationsprojekter og -programmer ved at: 
 

(1) måle i hvilken udstrækning et innovationsprojekt har 
• støttet den eller de rette virksomheder  
• støttet de rette formål i virksomheden 
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• er blevet implementeret effektivt og virkningsfuldt. 
 

(2) levere input til en læringsproces, hvorved DFFE, de støttede virksomheder 
og andre interessenter kan bidrage til udvikling af en innovationspolitik med 
det bedste mulige design, implementering og effekt. 

 
8) I det foreslåede evalueringsværktøj indgår en række data, som vægtes og analyse-
res med henblik på at generere relevant brugerinformation. Nedenstående figur giver 
en oversigt over den samlede struktur i værktøjet. 
 
Sammendrag af data- og informationsflow m.m. i det foreslåede evalueringsværktøj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
I figuren er der endvidere refereret til de regneark, som skal indsamle og behandle da-
ta. 
 
De evaluerede virksomheder samt et antal andre virksomheder (reference-gruppe) ud-
fylder spørgeskemaer om deres innovation (INPUT-FIRMS). Endvidere leverer de 
evaluerede virksomheder dels en kvalitativ innovationsbeskrivelse, som vurderes af et 
ekspertpanel fra erhvervslivet, dels forskellige projektdokumenter (ansøgningen, sta-
tusrapporter samt den afsluttende afrapportering). 
11) Parallelt hermed foretages der en politisk/samfundsmæssig vægtning af de rele-
vante innovationseffekter ud fra overordnede prioriteringer og præferencer. Vægtene 
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kan angives på to niveauer: Overordnede og detaljerede. Også pointstrukturen kan 
fastlægges eksternt i hvert enkelt tilfælde afhængig af særlige præferencer. Der vil 
endvidere være mulighed for at lave følsomhedsberegninger, som kan vise, hvor ro-
bust effektevalueringen er i forhold til ændrede politiske/samfundsmæssige priorite-
ringer. 
 
Ud fra disse vægte, ekspertvurderinger, input fra projektrapporter samt information 
fra spørgeskemaerne samles data i ét regneark. Sammen med eventuelle følsomheds-
analyser leverer dette regneark dataanalyser og resultater til et nyt regneark, som dels 
indeholder direkte information til slutbrugeren, dels gør det muligt at udarbejde et 
kortfattet sammendrag, som også er målrettet slutbrugeren. 
 
Resultaterne af effektevalueringen vil være kvantitative og kan dermed benyttes til 
sammenligninger over tid, mellem virksomheder, og fx mellem brancher. Samtidig 
kan der foretages simuleringer, således følsomheden over for de valgte vægte, point-
strukturer etc. kan illustreres. Det er desuden hensigten at etablere en database med 
resultaterne af effektevalueringen. 
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1. Definition og måling af innovation 

1.1. Innovation 

Begrebet “innovation” bruges almindeligvis i forbindelse med nye aktiviteter 
omfattende: 
 
• produkter (nye produkter på markedet) 
• processer (nye måder at producere produkter på) 
• marketing (nye relationer mellem kunder og leverandører) 
• organisation (fx etablering af nye samarbejds- og ledelsesformer) 
 
Specielt inden for fødevareindustrien kan anvendelsen af ordet “ny” være upræcist 
eller endog misvisende. For det første er det hævdet, at virksomheder inden for 
fødevareindustrien ikke selv er innovative, men at de snarere indfører innovationer, 
som er udviklet i andre erhverv1. For det andet er det blevet fremført, at 
fødevareindustriens nye produkter ofte er kopier af konkurrenters produkter eller 
lettere modificerede udgaver af allerede eksisterende produkter2. For det tredje er 
fødevareindustriens indsats i forhold til branding blevet set som et forsøg på at sikre 
loyaliteten over for eksisterende produkter og samarbejdsrelationer3. Disse udsagn 
viser, at ikke al innovation nødvendigvis er karakteriseret ved at indeholde ”nye” 
egenskaber; visse former for innovation kan også have til hensigt at bevare status quo. 
 
I en industriel kontekst henvises der ofte til OECD’s4 (s. 9) definitioner på 
“innovation”: 
• “… produktinnovation er implementering/kommercialisering af et produkt med 

forbedrede funktionskarakteristika, såsom at levere objektivt nye eller forbedrede 
ydelser til forbrugeren.” 

• “… procesinnovation er implementering/indførelse af nye og/eller signifikant 
forbedrede produktions- eller distributionsmetoder. Det kan indebære ændringer i 
udstyr, personale, arbejdsmetoder eller en kombination af disse.” 

                                                 
1 Traill og Grunert (1997) undersøger denne påstand i den europæiske fødevareindustri. 
2 Harris (2002) bekræftede dette i en undersøgelse af nye fødevareprodukter i USA, men  Baker’s 

(2007) undersøgelse af danske fødevarevirksomheder sår nogen tvivl om dette. 
3 Se Braadland (2000) for et omfattende studie af innovation blandt norske fødevarevirksomheder. 
4 OECD (2005) ”Oslo Manual”. 
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I daglig tale bruges begreberne “innovation” og “forskning” (eller som “R&D”) ofte i 
flæng5. Selvom denne begrebsforvirring ofte forekommer i praksis, er de to begreber 
dog ganske forskellige: forskning er skabelse af ny viden, mens innovation er den 
kommercielle anvendelse af denne viden6. Uanset denne præcisiering er der så mange 
relevante erfaringer at trække på fra evalueringerne af R&D-politikker, at nogle af 
disse benyttes i udviklingen af et værktøj til effektevaluering af innovationsprojekter i 
fødevareerhvervet. 
 
Med den nyeste udgave af Oslo-manualen (3. udgave fra 2005) er man i højere grad 
begyndt at anerkende og interessere sig for betydningen af innovation inden for 
organisation og marketing. Ifølge Oslo-manualen er en innovation karakteriseret ved 
at have en nyhedsværdi for enten virksomheden, markedet eller verdenen. Det 
betyder, at små eller trinvise produktændringer ikke opfattes som innovation; disse 
omtales i stedet som produktdifferentiering eller -udbredelse. Denne opfattelse er dog 
ikke generelt accepteret, idet flere innovationsforskere understreger betydningen af 
den kommercielle, sociale, og teknologiske kontekst; specifikt er det hævdet, at 
innovation er en løbende og interaktiv proces7. Konteksten kan kræve, at flere former 
for innovation forekommer samtidigt8, fx gennem forskellige former for partnerskab 
mellem virksomheder9,10, eller være et regionalt fænomen, der involverer forskellige 
grupper af virksomheder11 og/eller være betinget af oprettelse af 
innovationsnetværk12. 
 
Diagrammer, som giver et overblik over innovationssystemet, er udarbejdet af 
forskellige aktører13. Figur 1 er en syntese af disse med innovationspolitik som det 
overordnede perspektiv. Centrale aspekter, som illustreres i figuren og diskuteres 
senere i rapporten, er følgende: 
                                                 
5 Se fx FødevareErhverv (2008), hvor det på side 3 er anført, at formålet med innovationsloven er at 

fremme innovation, udvikling og forskning inden for fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren.   
6 ASTRA’s (2007) definition på innovation er: “en proces, hvor der skabes værdi for forbrugerne 

gennem offentlige og private organisationer, som overfører ny viden og teknologi til lønsomme 
produkter og services.” 

7 Love og Roper (1999). 
8 Braadland (2000). 
9 Boon (2001) gennemførte fire case-studier af danske virksomheder, som anvendte vertikal 

koordinering med det formål at fremme en specifik innovation. 
10 Perunovic og Christiansen (2005). 
11 Andersson og Karlsson (2004); Avermaete and Viaenne (2004). 
12 Love og Roper (1999). 
13 Eksempelvis ASTRA’s (2007) ”innovation ecosystem” af relaterede aktører. 
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i. innovation er ikke en lineær proces, hvorigennem R&D’s frembringelse af ny 
viden løbende og ukritisk bliver anvendt kommercielt til at skabe økonomisk 
vækst; og 

ii. innnovationspolitik kan have mange forskellige effekter, hvoraf ni effekter er 
beskrevet neden under figur 1. 

 
Figur 1. Innovationssystemet 
 

 
 

 
 
Oversigt over mulige effekter af innovationspolitikken 
(nr.) Effekter af en innovationsindsats 
  
(1) Innovationsprojekternes forskningsaspekter 
(2) Innovationsprojekternes uddannelsesaspekter 
(3) Tilgængelighed af ny viden for virksomheder 
(4) Virksomhedernes evne til at indarbejde ny viden 
(5) Bedre gennemførelse af nye innovationsaktiviteter 
(6) Identificere forudsætninger for kommercialisering af innovationer 
(7) Identificere succesfaktorer for kommerciel succes i markedet 
(8) Udbredelse og anvendelse af innovation i en større sammenhæng 
(9) Tilvejebringelse af forbrugerfordele 
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1.2. Innovation som en proces i virksomheden 

Innovation betragtes sædvanligvis som et centralt aspekt i fødevarevirksomhedernes 
evne til at agere på det moderne marked og til at fastholde en tilstrækkelig stor 
konkurrenceevne. Det fremføres ofte, at dette især gælder mindre og mellemstore 
virksomheder ud fra en forventning om, at innovationsaktiviteten har en særlig stor 
indflydelse på, hvorvidt de får succes eller ej14. Woods og Demiralay (1998) hævder, 
at virksomhedens ledelse forsøger at “afbalancere hastighed, effektivitet, innovation 
og begrænsede ressourcer for at kunne levere produkter, der stemmer overens med 
missionen og strategien og dermed giver mulighed for vedvarende overskud”15.  Så-
danne påstande giver, selvom de måske er inspirerende, ikke kvantificerbare variable 
til en helhedsorienteret analyse af innovationsaktiviteten i virksomheder. Der er dog 
indsamlet systematiske udtalelser fra danske virksomheder om deres målsætninger 
med at foretage innovation (tabel 1). Udtalelserne viser en tydelig kommerciel ten-
dens. 
 
Tabel 1. Virksomhedernes målsætninger med innovation16 
  
 
Mål 

Prioritering for udvalg-
te virksomheder 

  
Overskud 1 
Kvalitet 2 
Omkostninger og priser 3 
Marked 4 
Personalekompetencer 5 
Design 6 
Tid 7 
Organisation 8 
Teknologi 9   

 
 
De innovative virksomheders motivation omfatter også en interesse i at forhindre an-
dre virksomheder i at få adgang til deres ideer og planer, hvorfor de ofte vil foretræk-
ke innovationer, der er lette at beskytte17. Samfundets udbytte af innovation opstår 
dog både gennem virksomhedernes innovationer (fx gennem produkter der er billige-
re, af bedre kvalitet eller som medfører forbedrede og/eller nye serviceydelser), og 
gennem påvirkninger af hele markedet, når innovationer udbredes til andre virksom-
heder og eventuelt til helt andre brancher (se afsnit 2). 

                                                 
14 de Jong og Marsili (2005). 
15 Woods og Demiralay (1998). 
16 Perunovic og Christensen (2005). 
17 USDA (2004). 
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Det er ofte vanskeligt at skelne innovationsaktiviteter fra de mange andre processer, 
der foregår i virksomheder. Der findes således forskellige analytiske tilgange til for-
ståelse af innovation i virksomheder; for eksempel med fokus på innovationsproces-
sens trin fra idéskabelsen til finansiering af nye aktiviteter, udstyr eller produkter, 
over forsøg og afprøvning, lancering, overvågning og (sluttelig) udfasning og tilbage-
trækning18. En alternativ tilgang er en organisatorisk forståelse med fokus på de per-
soner i virksomheden, der finder på ideerne, deres forhold til ledelsen og procedurer-
ne for beslutningstagning og implementering af innovationerne19.  En tredje tilgang er 
investeringsorienteret og ser innovation som en slags fornyelsesproces20. Andre til-
gange fokuserer på innovation som en del af virksomhedens strategi, hvor virksom-
hedsstrategier kan klassificeres efter deres innovationsgrad eller form21; samarbejde 
mellem virksomheder i innovationsøjemed er et interessant strategisk eksempel. 
 
Uanset hvilken tilgang de enkelte virksomheder benytter sig af, så opstår innovation 
som en serie af projekter eller ”koncepter”, dvs. der stort set altid findes en portefølje 
af innovationsaktiviteter22. Figur 2 viser en konsulentsynsvinkel på udviklingen af et 
nyt produkt frem til lanceringen (én form for innovation) Figuren giver anledning til 
flere bemærkninger. For det første er der typisk en betydelig nedgang i aktiviteterne 
fra processens begyndelse til dens afslutning. For eksempel fandt en undersøgelse af 
forskellige brancher, at én vellykket produktlancering ”krævede 6,6 ideer at skabe”23.  
For det andet kan der ikke forventes at være nogen ”en-til-en” korrespondance; nogle 
projekter vil skabe mange innovationer, mens andre innovationer kræver gennemfø-
relsen af flere forskellige projekter. For det tredje er det tidsmæssige forløb et vigtigt 
fokusområde for ledelsen, hvor projekternes idegrundlag og videngenerering udvikles 
til innovationer, der kan implementeres i praksis24.  For det fjerde varierer både ledel-
sesressourcerne og innovationsomkostningerne i løbet af udviklingsperioden. Det er 

                                                 
18 Woods og Demiralay (1998); se også Baker (2007) for en undersøgelse af arbejdsfaserne i 

udviklingen af nye produkter i danske fødevarevirksomheder. 
19 Smith og Reinerstein (1998) samt Lester (1998). 
20 Mallick og Schroeder (2003); se Asplund and Sandin (1999) for en undersøgelse af produkters 

livscyklus i svenske bryggerier; og Baker og Hamann (2007) for udtalelser fra danske firmaer i 
kødindustrien.  

21 Laugen et al. (2006); se Strandskov et al. (1999) og Baker et al. (2007) for undersøgelser af 
danske fødevarevirksomheders strategier.  

22 Cooper (1992) samt Nicholas og Ledwith (2006). 
23 Griffin (1997). 
24 van der Panne et al. (2003). 
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for eksempel meget billigere at standse eller foretage gennemgribende ændringer i et 
innovationsprojekt på et tidligt stadie end på et senere trin i projektforløbet25. 
 
Figur 2. Forløb fra produktkoncept til produktlancering26 
 

 

1.3. Måling af innovation og dens effekter 

Måling af innovation er et underudviklet forskningsområde og anvendes normalt ikke 
i de kritiske styringsfaser, hvor man (i) tildeler ressourcer til innovationsaktiviteter og 
(ii) vurderer om der opnås succes eller fiasko i forbindelse med innovationer. 
OECD’s ”Oslo-manual” identificerer to konceptuelle tilgange til innovationsmåling, 
der er baseret på henholdsvis27: 
 
• ”subjektive” tilgang  – med fokus på virksomhedens innovationsaktiviteter 

                                                 
25 Smith og Reinerstein (1998); og se McLaughlin og Rao (1990) for en undersøgelse af 

amerikanske virksomheders lancering af nye fødevareprodukter gennem supermarkedskæder. 
26  Booz, Allen og Hamilton (1982). 
27  Jf. OECD (2005), s. 20 og 21. 
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• ”objektive” tilgang – med fokus på en eller flere specifikke innovationer 
 
I det følgende tages udgangspunkt i den subjektive tilgang (ligesom i Oslo-manualen), 
fordi den egner sig bedst til en projektrelateret analyse, der kræver målinger af inno-
vations-output (innovationsindsatsens samlede effekter), input (primært med hensyn 
til de afholdte udgifter) og de forskellige former for innovationsaktiviteter i virksom-
heden. Den objektive tilgang er tilsyneladende mindre udviklet, selvom den kan vise 
sig bedre til at kvantificere værdien af R&D. Et velkendt eksempel er brugen af pa-
tentregistreringer som en innovationsindikator på trods af, at tilstedeværelsen af pa-
tenter ikke siger noget om sandsynligheden for en sikker lancering af og overskud fra 
det patenterede teknologiske fremskridt. 
 
På trods af ihærdige forsøg på at definere og måle innovationsrelaterede effekter er 
der stadig stor debat om formålet og indholdet i en sådan effektmåling. Eksempelvis 
er der spørgsmålet om, hvornår man skal begynde henholdsvis stoppe målingen af en 
innovationsaktivitets mange effekter; og spørgsmålet om, hvordan man skal isolere og 
dokumentere innovationens effekter uafhængigt af for eksempel indflydelsen fra virk-
somhedens generelle markedsføring eller det samlede cash flow i virksomheden. Ud-
over disse problemer støder målingen af en innovations succes eller fiasko ofte på 
skævvridninger i målingen. Det skyldtes, at effektmålingen ofte bygger på interviews 
af de medarbejdere i virksomheden, som har deltaget i innovationsaktiviteterne, og 
som derfor kan have personlige incitamenter til at over- eller undervurdere fx forskel-
lige succesfaktorer28. 
 
 
 
 

                                                 
28 Crawford (1987). 
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2. Innovationspolitik og dens evaluering 

2.1. Innovation og økonomisk vækst  

Regeringers interesse i innovation skyldes betydningen af teknologiske fremskridt på 
den økonomiske og sociale udvikling i samfundet. Studier viser, at teknologiske 
fremskridt er årsagen til 50 pct. af den økonomiske vækst i USA, 76 pct. i Frankrig, 
78 pct. i Tyskland og 55 pct. i Japan. I en globaliseret verden med større international 
handel, flere direkte udenlandske investeringer og øget transnational videnspredning 
er et lands produktivitet heller ikke længere alene afhængig af landets egen innovati-
onsindsats, men også af andre landes indsats. Samfundets velfærd stiger i takt med, at 
innovationer gør forbedrede eller nye produkter tilgængelige for forbrugerne. Innova-
tion er således tillige tæt forbundet med økonomisk vækst og konkurrenceevne.  

2.2. Innovationspolitik 

En vigtig begrundelse for at have en innovationspolitik er forskellige såkaldte mar-
kedsfejl, som bl.a. kan medføre en generel mangel på innovationer i samfundet. Et 
eksempel er fx mindre og mellemstore virksomheders begrænsede eller manglende 
muligheder for at udnytte videnskabelig viden opnået gennem forskningen. Mindre og 
mellemstore virksomheder har normalt ikke de ressourcer i form af medarbejdere og 
finansiering, der fx er nødvendige for at omsætte videnskabelige viden til nye produk-
ter eller ny teknologi. Markedsfejl – i form af manglende økonomiske incitamenter – 
kan også betyde manglende innovation i forhold til at løse negative eksternali-
tetsproblemer som fx miljøproblemer og forringet dyrevelfærd. Endvidere kan mar-
kedsfejl – i form af manglende eller asymmetrisk information – medfører behov for 
større politisk fokus på højtprioriterede samfundsmæssige og/eller etiske spørgsmål 
som fx hvor meget fødevaresikkerheden skal forbedres og/eller spørgsmålet om pro-
duktion og markedsføring af genmodificerede afgrøder.  
 
Innovationspolitik kan forstås som en portefølje af forskellige politiske initiativer, 
som på den ene eller anden måde påvirker samfundets innovationsaktivitet og dermed 
skaber teknologiske og/eller andre materielle eller sociale forandringer. De innovati-
onspolitiske initiativer kan klassificeres i tre grupper: dem der er rettet mod at påvirke 
udbuddet af innovation; dem der er rettet mod at påvirke efterspørgslen efter innova-
tion; og de initiativer der reelt er afledt af andre politikker (se tabel 2). Som tidligere 
indikeret har den lineære forståelse af innovation medført en overvægt af innovati-
onsbaserede politikker, der er fokuseret på at stimulere udbuddet af innovation. Der-
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imod er der færre eksempler på politikker, som fremmer efterspørgslen efter innovati-
on.   
 
Tabel 2. Eksempler på politiske tiltag 
   
Type Politisk tiltag Eksempler 
   
Udbud af  
innovation 

Etablering af videnskabelige forsk-
ningsmiljøer 

• R&D-kontrakter og bevillinger med 
universiteter 

• Kontakt til intern R&D i statslaborato-
rier 

• Støtte til kontraktbaseret forskning 
• Udstyrsdeling 

 Direkte og indirekte støtte til forskning 
og teknologisk udvikling 

• R&D-kontrakter med private virksom-
heder 

• Bevillinger og lån til samarbejdspro-
jekter 

• Prisuddelinger til R&D eller innovation 
• Skattefradrag for R&D og innovation 

(inklusive nedsættelse af indkomst-
skat) 

• Offentlig (eller statsstøttet) risikovillig 
kapital  

 Etablering og fremme af netværk mel-
lem virksomheder og offentlige instituti-
oner 

• Støtte til oprettelse af netværk 
• Opstart af netværk 
• Forskerparker 

 Fremme af teknologioverførsel • Standardisering og udbredelse af 
teknisk viden (inklusive benchmar-
king) 

• Rabatordninger for indkøb af nye tek-
nologier 

 Bistå virksomheder med kompetence-
opbygning 

• Uddannelse og optræning 
• Refusion af indkomstskat for innova-

tionsrelateret personale (f.eks. særligt 
kvalificerede udlændinge) 

 Etablering af understøttende funktioner • Standarder 
• Immaterielle rettigheder 

   
Efterspørgsel 
efter innovation 

Offentlig fremskaffelse af innovative 
goder 

• Innovationskrav ved offentlig licitation 

 Ufravigelige og/eller strafferetlige ram-
mer 

• Fødevaresikkerhed 
• Dyrevelfærd 

   
Andet Regional udviklingspolitik  
 Miljøpolitik  
 Konkurrencepolitik    

2.3. Evaluering af innovationspolitik 

Der eksisterer to begrundelser for systematisk evaluering: vurdering af ”value for 
money” sammenhængen; og forbedring af beslutningsgrundlaget for fremtidige politi-
ske initiativer29. Blandt andet i Japan og Tyskland30,31 er der udviklet erfaringsbase-

                                                 
29 Merkx et al. (2007). 
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rede evalueringsprincipper for politikker, der har til formål at påvirke samfundets in-
novation. Det gælder i særdeleshed, hvorvidt innovationspolitikken er nået ud til de 
virksomheder og aktiviteter, den har været målrettet til, og i hvor høj grad politikken 
har påvirket virksomhedernes kommercielle resultater. Typiske spørgsmål i evalue-
ringer af innovation går på, hvorvidt de forudsætninger som et innovationsprojekt er 
baseret på, er blevet opfyldte, og omfanget af de opnåede direkte og/eller indirekte 
resultater. Endelig vurderes projektstyringen ofte i evalueringen ved at undersøge ef-
fektiviteten af implementeringsprocessen og den gennemførte projektadministration. 
 
Et centralt spørgsmål i en evaluering af innovationsaktiviteter er at beslutte, på hvilket 
niveau evalueringen skal gennemføres. Flere undersøgelser peger på evalueringen af 
fx bestemte ordninger/programmer og forskningsinstitutioner som mål for evaluerin-
gen. Mange undersøgelser afholder sig derimod fra en direkte evaluering af individu-
elle projekter. Begrundelserne mod en evaluering på projektniveau er: 
• at de fleste ordninger/programmer omfatter en portefølje af projekter, af hvilke 

nogle kan forventes at fejle (selv om der normalt ikke gives nogen definition af, 
hvad der menes med at et projekt er en fiasko) 

• at evaluering af individuelle projekter er alt for omkostningstung til at kunne væ-
re et realistisk styringsværktøj 

• at projekterne er for specifikke til, at man kan tage ved lære af dem ved udform-
ning af nye innovationspolitikker  

 
Med hensyn til timing af evalueringen af innovationsprojekter er de mest benyttede 
fremgangsmåder: 
• ex-ante, hvor der er fokus på målsætningerne og hvorvidt målene er opnåelige 
• intermediær, hvor der laves ad-hoc vurderinger af fremdriften 
• realtid, hvor et projekt følges løbende i hele dets levetid 
• ex-post, hvor de realiserede resultater vurderes efter projektets afslutning 
 
Ex-ante evaluering benyttes ofte i projektets planlægningsfase. Intermediær- og real-
tidsevaluering anvendes på følgende to måder: dels i projektledelsen for tage ved lære 
af udviklingsprocessen, dels til at beslutte, hvorvidt der fortsat skal ydes økonomisk 
støtte til projekterne32. I moderne ledelse af forsknings- og innovationsprojekter un-
derstreges det ofte, hvor vigtigt det er at benytte ikke-truende og konstruktive evalue-

                                                                                                                          
30 Motohashi (2001). 
31 Kuhlmann (2003). 
32 OECD (2005). 



 
18    FOI    Udvikling af et evalueringsværktøj til innovationsprojekter 

ringsmetoder, som fx selvevaluering33.  Når der anvendes en tredjepart i evaluerin-
gen, understreger mange eksperter vigtigheden af, at de er uafhængige34. 
 
De metoder, der anvendes i evalueringen, omfatter almindeligvis cost-benefit analy-
ser, hvorved man søger helt eller delvist at reducere alle variable og deres effekter til 
en økonomisk skala. Andre metoder omfatter en pointbedømmelse35 ud fra kriterier, 
der skal afspejle betydningen af de opnåede resultater. Såvel cost-benefit analyser 
som pointbaserede analysemodeller vil næsten altid forudsætte brugen af vægte, som 
fastlægges af analytikeren eller andre. Eksempelvis kræver en vægtning af nutidige og 
fremtidige benefits fra projektet en form for diskontering, mens de mere politikorien-
terede evalueringer eksplicit kan vægte forskellige vurderinger, som indhentes hos en 
række interessenter. I de politikorienterede evalueringer understreger flere forfattere 
vigtigheden af, at adskille de indhentede vurderinger fra den eventuelle vægtning, 
som man tillægger disse vurderinger. 
 
En kvalitativ evaluering forbindes ofte med interviews af projektdeltagere, mens se-
mi-kvantitative metoder typisk omfatter identificeringen af specifikke begivenheder i 
innovationsprocessen36. En kombination af kvantitative og kvalitative metoder giver 
mulighed for at benytte et multipelt evalueringsværktøj, som er anbefalet af mange 
for at undgå skævvridninger (biases) og prioritering af særinteresser37. 

2.4. Identifikation af innovationspolitikkens effekter 

Økonometriske og andre statistikbaserede metoder anvender dataserier for enten 1) at 
identificere de marginale virkninger fra innovationsaktiviteter eller – handlinger i for-
hold til opstillede succeskriterier; eller 2) at sammenligne "innoverende” med ”ikke-
innoverende” virksomheder. En svaghed ved sådanne statistiske studier er, at det er 
højst usikkert i hvor høj grad den ”innovationssucces”, der identificeres, i virkelighe-
den skyldtes de variable der måles på og ikke helt andre (ukendte) variable. Det omta-
les som problemet om tilforordning (attribution)38.  
 

                                                 
33 Spaapen et al. (2007). 
34 Kuhlmann (2003), Roessner (1989). 
35 Se Alston et al. (1995). 
36 Capron og de la Potteire (1999). 
37 Roessner (1989). 
38 Motohashi (2001). 
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Et lignende problem går under betegnelsen ”additionality”39. Dette problem refererer 
til, at det i en evaluering kan være vanskeligt at gennemskue, i hvilken udstrækning 
den evaluerede virksomhed rent faktisk er blevet påvirket af et givet innovationspoli-
tisk tiltag. Således gennemfører nogle virksomheder innovationsprojekter uden hen-
syntagen til, om de modtager støtte (svarende til ingen ”additionality”), mens andre 
virksomheder ikke vil gøre det uden at opnå fuld økonomisk støtte (svarende til 100 
pct. ”additionality”).  
 

                                                 
39 Georghiou (2003). 
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3. Overvejelser i forbindelse med værktøjsudvikling      

3.1. Overordnede krav 

Det foreslåede evalueringsværktøj skal anvendes til effektevaluering af konkrete in-
novationsprojekter med henblik på dels at vurdere betydningen af tilskud til de støtte-
de virksomheder, dels til at styrke den fremadrettede styring af de innovationsordnin-
ger, som administreres af FødevareErhverv40. De primære brugere af værktøjet er 
medarbejdere i FødevareErhverv og medlemmerne af Innovationsudvalget. Sekundæ-
re brugere af værktøjet er innoverende virksomheder i fødevareerhvervet og andre be-
slutningstagere i den offentlige forvaltning og administration.   
 
De virksomheder, der deltager i innovationsprojekter med offentlig støtte, skal bidra-
ge væsentligt til evalueringsprocessen gennem dataindsamling og interviews, og der 
skal findes en gruppe af brancheanalytikere til at foretage ”peer review” af erhvervs-
livets holdninger til de gennemførte innovationsaktiviteter. Virksomheder, der har 
modtaget afslag på støtte, skal så vidt muligt inddrages som et referencegrundlag. En-
delig vil der være behov for, at offentlige beslutningstagere, som kan være politikere 
og/eller administratorer, angiver vægte, som skal udtrykke den relative betydning af 
innovationsaktiviteternes forskellige effekter.   
 
En kvalificeret og retvisende effektevaluering forudsætter, at række metodiske og da-
tamæssige retningslinjer tilgodeses. Sådanne retningslinjer er blevet opstillet i form af 
anbefalinger fra Rigsrevisionen, som i maj 2008 har gennemført en undersøgelse af 
Fødevareministeriets arbejde med effektevaluering af Innovationsloven41. På bag-
grund af denne undersøgelse anbefaler Rigsrevisionen, at Fødevareministeriet for In-
novationsloven:   
• opstiller styringsrelevante effektmål, der angiver hvilke parametre, der skal måles 

på, og hvad der skal til, for at der er tale om en tilfredsstillende effekt. Effektmål 
kan skabe et grundlag for at gennemføre effektevalueringer, der kan give dæk-
kende viden om, hvorvidt ordningerne har de ønskede effekter 

• løbende tilvejebringer data, som kan understøtte ordningernes effektmål. På den 
måde sikres det også, at ministerierne har det nødvendige datagrundlag til at un-
derstøtte gennemførelsen af effektevalueringer  

 

                                                 
40 Fødevareerhverv (2008). 
41 Rigsrevisionen (2008). 
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• overvejer behovet og mulighederne for etablering af en referencegruppe i forbin-
delse med gennemførelsen af effektevalueringer. Etablering af en referencegrup-
pe gør det muligt, at sammenholde udviklingen i målgruppen med udviklingen i 
en sammenlignelig gruppe, der ikke er berørt af ordningens aktiviteter og dermed 
vurderer, om ordningen har haft den ønskede effekt 

• er bevidste om, hvad resultaterne af effektevalueringerne kan anvendes til, og 
hvilke forbehold, det er nødvendigt at tage.               

3.2. Erfaringer fra beslægtede initiativer 

Udformningen af evalueringsværktøjet er baseret på Fødevareøkonomisk Instituts er-
faringer med evaluering af forskningsprojekter, ligesom der er benyttet erfaringer 
med evaluering og effektmåling i andre projekter (se tabel 3). I den politiske styring 
og overvågning er der et generelt ønske om at sikre en ensartet effektevaluering af er-
hvervsfremmeordningerne på tværs af ministerierne42.    
   

                                                 
42Som følge heraf har bl.a. Økonomi- og Erhvervsministeriet i 2007 offentliggjort metodiske ret-

ningslinjer for effektevaluering af erhvervsfremmeordninger, jf. Rigsrevisionen (2008), s. 10.      
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Tabel 3. Sammenligning af det anbefalede evalueringsværktøj med andre meto-

der til effektvurdering 
   
Metode/tilgang Fællestræk Forskelle 
   
Værktøj til forsk-
ningsevaluering 
(FOI)43 

• Praktisk orienteret og målrettet 
udvalgte brugere 

• Inddragelse af støttemodtagerne 
• En rolle for "peer review” 
• Nøgleresultater udtrykkes gennem 

en finansiel værdi 
• Bedømmelsesprocedure 
• Fokus på håndgribelige resultater  

• Der anvendes ikke bibliometri 
• Der anvendes peer review i selve  
     evalueringen, ikke i designet 
• Evaluatoren, ikke forskeren, foreta-

ger bedømmelsen 
• Evaluatoren tillægger bedømmelsen 

en vægtning, som kan ændres med 
tiden 

• Værktøjet kan bidrage til udformning 
af ordninger og programmer 

   
Fødevareministeri-
et44 
 

• Rettet mod lignende projekter 
• Fokus på output, input, indvirknin-

ger og effekter 

• Kvantificering af prioriterede variab-
le 

• Indbefatter additionality 
• Fokus på innovation snarere end 

regional udvikling 
Eksportrådet/Uden-
rigsministeriet45 

• Undersøgelse af aspekterne om-
kring graden af ”nyhedsværdi” 

• Kvantitativ tilgang 
• Der ses på handelsmuligheder, som 

opstår på grund af formidling  
• Indbefatter additionality 

   
Videnskabs-
ministeriet46 
 

• Retter sig mod netværksdannelse 
blandt virksomheder 

• Kvantitativ tilgang 
• Anvender vægtning snarere end 

kategorier for mål/kriterier 
• Indbefatter additionality 

   
Dansk Center for 
Forskningsanalyse47 

• Behandler graden af ”nyhedsvær-
di” 

• Retter sig mod innovationskilder 
(men der fokuseres på ændringer 
som følge af støtte) 

• Indbefatter additionality 
• Lignende tilgang til kvantificering 

• Fokus på produkt- og procesinnova-
tion: innovation inden for organisati-
on og marketing betragtes som af-
ledt af de to 

• Vurdering af nyhedsværdien  

   
Klima- og energimi-
nisteriet48 

• Indbefatter formidling 
• Indbefatter netværksdannelse 

• Ekstern finansiering kommer ikke i 
betragtning 

   
Miljøministeriet49 • Retter sig mod øget kompetence • Fokus indbefatter effekter ud over 

de specifikke innovationsvirksomhe-
der 

• Eksternaliteter specificeres 
• Indbefatter additionality   

                                                 
43 Pedersen et al. (2005). 
44 Mål og struktur for Fødevareministeriets innovationsindsats. 
45 Danmarks Eksportråds/Udenrigsministeriets innovationsindsats. 
46 Mål og struktur for Videnskabsministeriets innovationsindsats. 
47 Development and Analysis of Innovation Indicators in the Nordic Countries based on CIS.  
48 Mål og struktur for Klima- og Energiministeriets innovationsindsats på energiområdet. 
49 Mål for Miljøstyrelsens innovationsindsats i relation til virksomheder. 
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3.3. Måling og valg af indikatorer 

Den første udfordring i forbindelse med en effektevaluering består i at fastlægge de 
indikatorer, som der skal måles på. Antallet af innovationer, innovationshastigheden, 
hastigheden hvormed nye produkter introduceres på markedet og antallet af vellykke-
de innovationsprojekter er alle eksempler på relevante målinger. Udvælgelse af de 
mest relevante indikatorer er imidlertid en vanskelig opgave af følgende årsager: 

• det er meget vanskeligt at identificere og isolere effekterne fra et enkelt inno-
vationsprojekt 

• der findes ingen objektive indikatorer, der kan bedømme et innovationspro-
jekts samlede succes eller fiasko 

• der er ingen entydig sammenhæng mellem et innovationsprojekts succes eller 
fiasko på den ene side og på den anden side projektets aktiviteter og udgifter    

• evalueringen bør så vidt muligt fokusere på innovationsprojekternes effekter 
”outcome” frem for blot deres resultater ”output”. 

 
De effektmål, der især fokuseres på i Innovationsloven, fremgår af vejledning om til-
skud under Innovationsloven50: 
 
Beskriv effekterne for virksomheden, inkl. medarbejderne, f.eks.:  

• Konkurrenceevne, eksport, miljø, arbejdsmiljø, beskæftigelse, viden- og 
kompetenceopbygning, patenter, dyrevelfærd mm.  

 
Beskriv effekterne for branchen/sektoren f.eks.:  

• Teknologisk effekt, konkurrenceevne, eksport, miljø, arbejdsmiljø, beskæfti-
gelse, viden- og kompetenceopbygning, dyrevelfærd mm. 

 
Beskriv effekterne for markedet, f.eks.: 

• Afsætningsmuligheder, efterspørgsel mm. 
 
Beskriv effekterne for forbrugerne, f.eks.: 

• Kvalitet, sundhed, sikkerhed, holdbarhed, smag, mangfoldighed, økonomi 
mm. 

 
Beskriv effekterne for samfundet, f.eks.: 

• Miljø, arbejdsmiljø, natur, ressourcegrundlag, sundhed, økonomi mm.  
 
                                                 
50 Jf. FødevareErhverv (2008), s. 13 og 14.  
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På baggrund af denne liste relaterer de valgte indikatorer i det udviklede evaluerings-
værktøj sig til effekter inden for og uden for virksomheden og dens samarbejdspartne-
re, og de anvendes også i forhold til en referencegruppe for at identificere innovati-
onsstøttens marginale effekter.  

3.4. Tidsrammer og usikkerhed 

Den langsigtede karakter af innovationsprocesser betyder, at en analyse af alle deres 
effekter vil kræve en meget lang analyseperiode. En praktisk evaluering, som kan op-
fylde de definerede formål, kræver især fokus på de kortsigtede effekter, hvorimod 
der kan ses bort fra de mere langsigtede effekter af to hovedårsager: 
• selvom også kortsigtede påvirkninger og effekter er behæftet med usikkerhed, 

kan de måles med en acceptabel grad af enighed blandt interessenterne 
• for at få en systematisk vurdering af de langsigtede effekter kræves udarbejdelse 

af konsekvensprognoser, som både kan blive påvirket af stor usikkerhed og sær-
interesser 

 
Selv om man i traditionelle projektevalueringer ofte fokuserer på ”med tiltag” og 
”uden tiltag”-scenarier, kan dette kun delvist håndteres i det foreslåede evaluerings-
værktøj. Derimod tages i værktøjet udgangspunkt i en "før og efter"-tilgang hos de 
innoverende virksomheder, mens ”med og uden” problematikken behandles gennem 
en analyse af additionality.  
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4. Beskrivelse af værktøjet 

4.1. Mål 

Værktøjets primære mål følger OECD's Oslo-manualens målsætninger om at bidrage 
til effektevaluering af innovationsprojekter og -ordninger ved at: 
 
(1) måle i hvilken udstrækning et projekt har  

• støttet den eller de rette virksomheder 
• støttet de rette formål i virksomheden 
• er blevet implementeret effektivt og virkningsfuldt 

 
(2) bidrage til en læringsproces, hvor FødevareErhverv, støttede virksomheder og an-
dre interessenter bidrager til udvikling af innovationsordninger med den bedste muli-
ge udformning, implementering og effekt. 

4.2.  Praktiske problemer  

Værktøjet til effektevaluering tager udgangspunkt i det enkelte innovationsprojekt; et 
innovationsprojekt er defineret som et antal aktiviteter, som gennemføres på grundlag 
af en række input og som resulterer i en række output, der skal føre til innovationer. 
Ved effektevaluering forstås således i det følgende en evaluering, hvori der indgår 
kvantitative vurderinger af projekters indsatser, aktiviteter og effekter. 
 
Projekterne skal omfatte innovations-, forsknings- og udviklingsaktiviteter, men kan 
også omfatte aktiviteter vedrørende opbygning af innovationskompetence, lån af kva-
lificeret arbejdskraft, dannelse af netværk/klynge, særlige økologiprojekter, testmar-
kedsføring og generiske kampagner51.    
 
Tabel 4 viser forskellige kategorier af effekter og de tilhørende indikatorer. 
 

                                                 
51 Jf. FødevareErhverv (2008), s. 9.  
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Tabel 4. Måling af innovationsprojektets effekter52 
    
Nr. Effekttype Kategori Indikator 
    

1 I virksomheden Innovationsoutput • Øget antal innovationer 
• Ændret innovationsform 

  Innovationsinput • Brug af specifikke input 
• Ændringer i innovationspraksis 

  Innovationskapacitet • Bedre procedurer og kompe-
tencer til at innovere 

  Kommerciel succes • Indflydelse på salg og omkost-
ninger 

    
2 Uden for virksomheden Graden af innovationens 

nyhedsværdi 
• Nyhedsværdi for verden, mar-

kedet og virksomheden 

  Værdi uden for virksomhe-
den 

• Effekt på kvalitet og pris  
• Sandsynlig forbrugerreaktion 
• Innovationens salgsmuligheder 
• Effekt på miljø og andre faktorer 

uden for markedet 

  Sandsynlighed for anvendel-
se og formidling 

• Hvor attraktiv innovationen er 
for branchen 

• Sandsynlig spredningshastig-
hed 

  Dannelse af netværk 

• Vedvarende relationer med virk-
somheder, der spiller en hoved-
rolle i innovationen 

• Vedvarende relationer med in-
frastruktur for national forskning 
og innovation   

 
 
Selvom der lægges størst vægt på produkt- og procesinnovation, kan evaluerings-
værktøjet håndtere tilhørende innovation inden for organisation og marketing. Værk-
tøjet tilgodeser også, at graden af ”nyhedsværdi” er værdifuld som et selvstændigt kri-
terium i en projektevaluering. Derimod måler værktøjet ikke graden af nyhedsværdi 
ud fra, hvor enestående innovationen er i sig selv, men måler i stedet, om produktet 
eller processen er ”ny for virksomheden”, ”ny for markedet” og/eller ”ny for verden”.  
Det grundlæggende problem med additionality håndteres særskilt ved at medtage en 
”referencegruppe”, som består af virksomheder, der ikke har modtaget støtte, men 
måske alligevel har implementeret innovationsprojekter (se tabel 5).   
 
I effektevalueringen foreslås det, at man anvender en ”før og efter” model til sam-
menligning mellem dels toårsperioden før ansøgningen om innovationsstøtte, dels to-
årsperioden efter, at der er blevet modtaget støtte til projektet.    
 
                                                 
52 Denne tabel bygger især på de Jong og Marsili (2005) samt Love og Roper (1999). 
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Tabel 5. Håndtering af additionalitet i værktøjets logiske struktur 
    
  Implementering af innovationsprojekt 
    
  Implementerede ikke projek-

tet  
Implementerede projektet 

    
 
 
Tildeling af 
støtte 

Afslag 

Undersøg hvilke hovedele-
menter, støtten ville give, 
uden hvilke virksomheden 
ikke kunne komme videre  

Undersøg, hvad en typisk virksom-
hed uden hjælp ville have gjort 

    

 Tildeling af støtte 
Undersøg, hvorfor virksom-
heden ikke kom videre på 
trods af støtten 

(Analysens hovedformål) 
  

 
 
I modsætning til akademiske analytikere og embedsmænd besidder branchefolk ofte 
en værdifuld praktisk viden om planlægning og gennemførelse af innovationsaktivite-
ter inden for fødevareerhvervet. Endvidere er denne viden typisk opdateret og kom-
mercielt orienteret. For at drage nytte heraf i en peer review af innovationsindsatsens 
kvalitet, tilknyttes der en gruppe af erhvervsspecialister til at bistå i evalueringspro-
cessen. Gruppens rolle er at bidrage med uafhængige vurderinger af temaer som gra-
den af nyhedsværdi, additionality, formidling og anvendelse af resultaterne i en bre-
dere samfundsmæssig sammenhæng. 
 
Det er hensigten, at evalueringsværktøjet skal sikre en systematisk og omkostningsef-
fektiv effektevaluering af Innovationsloven i FødevareErhverv. I værktøjet gøres der-
for maksimalt brug af tilgængelige data. Genanvendelse af eksisterende data i værktø-
jet håndteres på følgende tre måder: 

• For projekter, der opnår støtte og implementeres, indsamles og bevares data 
fra ansøgningerne om projektstøtte gennem hele projektets levetid. 

•  For projekter, der afvises og/eller ikke implementeres, indsamles data i en 
kortere periode 

• Der anvendes indberettede data fra status- og slutrapporter 
• Der udarbejdes evalueringer over udnyttelsen af støtte samt timing og om-

fang af output 
 
Med henblik på at sikre en omkostningseffektiv effektevaluering er det hensigten, at 
virksomhedernes tidsforbrug skal begrænses til højst ½ time pr. projekt. Det vil dog 
ofte forudsætte assistance fra dem, som skal gennemføre evalueringen.  
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4.3. Prioriteringer og kriterier 

Politiske prioriteringer, og i særdeleshed ændringer i prioriteringen, håndteres i værk-
tøjet ved hjælp af en vægtning af de indikatorer, der indgår i effektevalueringen. Til 
analyse- og rapporteringsformål gøres omfattende brug af disse vægtninger, idet: 

• der præsenteres en samlet pointbedømmelse for hvert af de mange vægt-
ningsregimer 

• sammenligninger af projekter udtrykkes som en funktion af de anvendte 
vægtninger 

• der oprettes en database med evalueringsresultater, således at en vægtning 
kan gennemføres med tilbagevirkende kraft for at give mulighed for sam-
menligninger mellem aktuelle og tidligere projekter 

• der kan udføres ad hoc-undersøgelser af bestemte projekter ud fra de vægt-
ninger, som man finder mest relevante 

4.4. Struktur og operation 

I figur 3 er vist en samlet oversigt over strukturen i evalueringsværktøjet, mens tabel 
6 indeholder en metodisk beskrivelse af de enkelte faser i evalueringen.  
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Figur 3. Værktøjsoversigt 
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Tabel 6. Metodiske faser i evalueringsværktøjet 
   
Trin Aktivitet Formål 
   
1 Indtastning af data fra alle virk-

somheder, der søger en bestemt 
type støtte 

• Dokumentation af forventede output, input og resulta-
ter 

• Budget for anvendelse af støttemidler 
• Opbevaring af data fra virksomheder, der ikke har 

modtaget støtte, men som kan anvendes som (kontra-
faktisk) kontrolgruppe  

   
2 Gennemgang af projektets status- 

og slutrapporter 
• Identificering af projekt og brug af økonomisk støtte 
• Identifikation og kvantificering af projektets input og 

output 
• Identificering af områder, hvor støtten har påvirket 

innovationsprojektet 
• Bedømmelse af projektstyringen 

   
3 Samtale med den virksomhed, der 

implementerede projektet 
• Bekræftelse/tillæg til/gentagelse af trin 1 og 2 
• Beskrivelse af innovationsprocessen i virksomheden: 

før, under og efter projektet 
• Identificering/verifikation af spørgsmål såsom oplæ-

ring og samarbejde med andre virksomheder 
• Beskrivelse af innovationsprocessens indvirkning in-

den for virksomheden 
   
4 Samtale med andre virksomheder: 

• Afviste ansøgere, der im-
plementerede et lignende 
projekt uden støtte 

• Afviste ansøgere, der ikke 
har implementeret et innova-
tionsprojekt 

• Bedømmelse af additionality 

   
5 Spørgeskema der skal udfyldes af 

en peer review-gruppe 
• Evaluering af innovationen: graden af nyhedsværdi; 

potentielle anvendelsesmuligheder; tidsintervaller 
mellem innovationsinput og -output i relation til best 
practice 

• Evaluering af additionality 
• Evaluering af innovationsstyring i relation til best prac-

tice 
• Verifikation af hensigten med innovationen 
• Evaluering af projektets succes eller fiasko set fra 

virksomhedens perspektiv 
• Evaluering af branchemæssige fordele, uafhængigt af 

om projektet var en succes eller fiasko i virksomheden 
   
6 Fastlæggelse af vægte og point-

strukturer 
 

   
7 Beregning af samlet bedømmelse 

ved brug af alternative vægtninger  
• Undersøgelse af følsomhed over for den anvendte 

vægtning 
   
8 Sammenligning af projekter  efter 

det anvendte vægtningssystem 
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